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PARAPIJOS ŠVENTĖ

Raymonda ne tik puiki pianistė, bet
pasirodė ir kaip gabi kompozitorė.
Programos gale klebonas kun. dr. A.
Olšauskas
padėkojo
parapijos
talkininkams: kom. pirm. F. Speecheriui,
A. Mitkevičiui, šeimininkėms taip puikiai
pavaišinusioms gausiai atsilankiusius ir
visiems kitems, kurie savo darbu prisidėjo
prie šio bazaro-šventės pasisekimo.
Nepamiršo padėkoti ir parapijiečiams, taip
gausiai atsilankiusiems.
Mūsų mielas naujas klebonas ir toliau
eina lietuviškos parpaijos gairių keliais,
laikydamas parapiją tokią, prie kokios mes
esam įpratę, visuomet rasdami ir pritarimo
ir vietos, bet kokiam lietuviškam darbui,
ar tai jaunimui ar senimui ir jų veiklai.
Kun. dr. Algirdas Olšauskas ilgus metus
dirbo su tuometiniu klebonu kun. J.
Kučingiu, kaip jo asistentas, tad, žinant
naujo klebono inteligenciją, atrodo, kad jis
panaudojo savo entuziazmą, gerai atlikti
savo parapijos sielovadžio pareigas, su
buvusio klebono ilga patirtimi, ir viską
kartu sudėjus, išėjo nepaprastai gerai
pasisekusi šventė. Nenuostabu, kad
parapijiečiai atsidėkojo už naujo klebono
pastangas jam griausmingai sudainavę
“ilgiausių metų”.
A. S.

Kodėl R. Reaganas
laimėjo?
v

Sv. Kazimiero parapijos banketo programą išpildo solistė Angelė Kiaušaitė. Jai akomponuoja
Raimonda Apeikytė.

Mūsų naujas klebonas kun. dr. A.
Olšauskas tęsia gražius, tradicinius
parengimus, prieš daugelį metų pradėtus
dabartinio klebono—emeritus kun. J.
Kučingio.
Pirmas naujo klebono pasirodymas
įvyko spalio mėn. 21d. suruošus tradicinį
šv. Kazimiero parapijos BAZARĄ kuris
jam tikrai pasisekė. Žmonių pilnoje salėje,
Banketų atidarė Juozas Pupius, trumpai
tardamas
žodį
rengėjų
vardu,
pakviesdamas prel. dr. P. Celiešių
sukalbėti maldą. Meninei daliai pravesti
pakvietė mūsų jauną kolonijos žvaigždę,
veiklią solistę Vitą Polikaitytę-Vilkienę.
Programos vedėja gana vaizdžiai
apibūdino viešnią solistę Angelę Kiaušaitę
(Harrison, N.J.) specialiai pakviesta šiai
šventei, kaip meno pasaulyje sparčiai
kylančią žvaigždę, kuri yra davusi nemažai
koncertų Amerikos miestuose ir Kanado
je, tik čia, Los Angelyje, pasirodančią
pirmą kartą.
Gal mūsų angelų mieste ir yra

sunkiausiai įrodyti savo menišką galybę,
nes mūsų publika gana išlepinta. Turim
gana gerų ir dėmesio vertų vietinių solistų,
daug progų^ pamatyti pasaulinio mąsto
programų.. .Šįkartą solistės stiprus ir labai
gerai valdomas balsas, puikus laikymasis
scenoje privertė los angeliečius
nepasigailėti plojimų ir kelis kartus iššaukti
solistę į sceną, kad dar galėtų pasidžiaugti
jos dainavimu.
Solistė dainavo lietuvių kompozitorių
kūrinius: S. Černienės, A. Kačanausko, E.
Kiškio, J. Stankūno, J. Vaitkevičiaus ir J.
Žilevičiaus komponuotas dainas. Be
lietuvikų kompozicijų solistė padainavo
prancūziškai F. Poulenc ir L. Delibes,
angliškai — ištrauką iš operetės “Porgy ir
Bess” G. Gershwin, ištrauką iš operos
“Rusalka” čekų kompozitoriaus A.
Dvorak originalioje kalboje.
Solistei labai jautriai akompanavo mūsų
nepavargstanti ir nepakeičiama pianistė R.
Apeikytė, kurios mes, los angeleiečiai, gal
per mažai įvert rranj -ir-J^g^ginam.
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Nustebo visi TV ir spaudos komentatoriai,
kai Reaganas ir Bush laimėjo 59% visų balsų
ir gvo 525 elektorių kolegijos narius, o Mondale gavo tik 13 elektorių. Amerikoje yra
žymiai daugiau demokratų, bet daugelis iš jų
balsavo už respublikonus. Kodėl?

Reagano laimėjimas pagrįstas tuo, kad
balsuotojai jį laikė stipresniu vadu, ekonominės
padėties pagerėjimas (sumažėjo bedarbių
skaičius, procentai ant paskolų), taikos
išlaikymas, davimas teisės jaunimui balsuoti
nuo 18 metų.

Beto, Reaganas vedė švarią rinkiminę kam
panija, be koliojimosi, be šmeižimų. Mondale
ir Ferraro buvo per daug agresyvus,
nemandagūs. Balsuotojai žinojo, kad jis nieko
nepadarė, būdamas Carterio viceprezidentu, o
dabar per TV diskusijas jis šaukė, kad Reaganas
buvo prastas vadas, ot balsuokite už mane, aš
būsiu geresnis vadas!
Mondale paskutinį savo kalbą pasakė
Pershing Square, Los Angelyje, kur visi bomai
susirenka diskusijoms ir sutraukė čia tik kelis
tūkstančius klausytojų, tuo tarpu Reaganas savo
paskutinę kalbą pasakė San Diego mieste, kur
susirinko virš 30,000 klausytojų.

Lietuviai ir kitų tautybių žmonės daugumoje
balsavo už Reaganą, nes jiems patiko griežtas
politinis nusistatymas prieš okupantus sovietus.
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□ Anoniminiai raštai nepriimami

Dr. Bobelis paskaitą dalyviams padarė gilų įspūdį ir visi pagerbė
prelegentą plojimu atsistoję.
Dr. K. Bobelis pranešė, kad Baltijos jūroje jaunimo ekskursiją organizoja
Pabaltijo santalka, iš Vliko tuo reikalu rūpinasi L. Grinius. Kelionė jūroje
kainuos apie 300 dol. Kopenhagoje įvyks Sovietų Sąjungos teismas, tam
Vlikas ieško reikiamų advokatų. Po to teismo įvyks ekskursija.
Dr. Genys iškėlė, kiek daug sen. Percy mums padėjo.
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MARGIS MATULIONIS
Attorney-at-Law
9720 Wilshire Blvd., 4th floor, Beverly Hills, CA
(213)274-6844

Prenumerata metams $6.00; atskiras nr. 60 centų
Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

Dr. K. Bobelis apie tarptautinę politiką

JONAS PETRONIS

Dr. K. Bobelis turėjo paskaitą tema “Tarptautinė politinė raida ir
Lietuvos bylos vystymasis.“ Priminė, kad pokario metais buvo šaltojo
karo periodas, kuris tesėsi iki prez. Johnsono valdymo pabaigos. Tuo metu
buvo mūsų rūpestis išlaikyti inkorporavimo nepripažinimo statusą ir mūsų
diplomatines atstovybes. Kitų ėjimų sunku buvo daryti.
Iš Lietuvos diplomatinių tarnybų beliko 4: JAV-se, Kanadoje, Anglijo
je ir Vatikane. Tik JAV-se pilnai gali veikti mūsų atstovybė, iš dalies ir
Vatikane. Šaltojo karo periodas mums buvo nepalankus.

Kissinger metu buvo dialogo, detantės periodas. Jame buvo Helsinkio
susitarimai, bet net dabar dar nėra pasirašyta taikos sutartis. Helsinkio
aktas atidarė mums naujas galimybes su savo skundu išeiti į tarptautini
forumą. Dr. K. Bobeliui teko apvažiuoti vakarų valstybių sostines ir iš
vyriausybių patirta kad jos laikysis pagal JAV liniją, bet Šveicarija, Ispanija
ir kai kurie kiti kraštai pripažino inkorporaciją. Padėtis pagerėjo, kai mūsų
partijos užmezgė stipresnius ryšius su įtakingomis joms giminingomis par
tijomis Europoje. Lietuvos klausimas daugiau iškildavo netiesioginiai—
ginant žmogaus teises, kas ypač, buvo ryšku prez. Carterio metu.
Atėjus Reaganui susidarė nauja fazė. Reaganas nori tartis su Sovietais,
bet grynai ant lygiavertiškumo bazės, kad sutartį pasirašius būtų galima
jos vykdymą tikrinti. Su tuo sovietai nesutinka. Kada santykiai tarp JAV
ir Maskvos šaltesni, mūsų reikalams nuotaikos palankesnės. Reaganas daro
tvirtus pareiškimus Pabaltijo laisvės reikalų.
Europos parlamentas paskelbė Pabaltijo laisvės idėją. Parlamentas rėmėsi
trimis punktais: Pabaltiečių atmetimu Molotovo-Ribbentropo pakto,
Pabaltijo laisvės sutartimis su Maskva ir Helsinkio susitarimais. Europo
je ėmė augti Rytų ir Vakarų Vokietijos apjungimo idėja, kas netiesioginiai
padėjo kelti ir Pabaltijo laisvės klausimą. Didelės įtakos turėjo naujo
popiežiaus išrinkimas. Anksčiau Vatikanas nuošaliai laikėsi nuo tarpt,
politikos. Prie naujojo popiežiaus mes tarptautinėje plotmėje susilaukėme
didesnio prielankumo iš Vatikano pusės.
Šiandien Europos valstybės kitaip ima žiūrėti į Lietuvos reikalą. Dabar

Vlikui kreipiantis į Europos valstybes gaunama gausiau ir palankesnių
atsakymų.
Mūsų byloje labai svarbi JAV pozicija. Pagrindinis Lietuvos laisvinimo
aktas vyksta Amerikoje. Be JAV būtų Lietuvos byla mirusi. Ką mes gir
dime apie Gruziją, kai ji neturi galingo užnugario?
Lietuviai turime organizuotai ir stipriai JAV veikti. Ateinančiais metais
vyks tarpt, konferencija Ottavoje ir ten turime mūsų reikalą gerai iškelti.
Reaganas yra vienintelis JAV prezidentas, kuris sustabdė Maskvos
ekspansiją.
✓
Aš tikiu, kad po šių rinkimų Reaganas užims stipresne poziciją prieš
Maskvos ekspansiją. Mums svarbu Reagano reikalavimas, kad visoms
valstybėms pagal Jaltos susitarimą, turi būti leista gyventojams susidaryti
vyriausybes.
Mums nepaprastai svarbu, kad mūsų politinės partijos užmegstų artimus
ryšius su savo partijomis vakaruose ir per jas judintų Lietuvos reikalą.
2—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039

(213) 986-9247 - (213) 660-6600

Home: (213) 664-0791

Demonstrate Against
COMMUNISM
Let Your “T” Shirts Do the Talking!
All Sizes: Ladies—$9.00----- Men’s—$8.00
(Plus Shipping $2.00—in U.S.A, and Canada)

States

Playing the Song

“My Heart Is Crying
for Homeland”
Carry It with You
Everywhere!
Cassettes Available
in 3 Versions:
1—“My Heart Is Crying
for Homeland”
(For DemonstrationRepeated 3x).................$6.00
2— “Missing You” (2x)...$5.00
3— Both
Songs
Together....................... $7.00

IN
eonmmAW
ears

Design Is In Colors

(Plus $1.00 Shipping in U.S.A,
and Canada)

TO ORDER: 213-390-7019 or write to:

“LATVIS” Music
12028 Venice Blvd., Ste. 4-249, Los Angeles, CA 90066

“LAISVOS EUROPOS
RADIJAS”KALBA
Į LIETUVĄ

Kalifornijos lietuviai susitiko
su viceprezidentu Bush
Viceprezidentas Bush su žmona Barbara
spalio 17 d. atskrido į San Francisco
rinkiminiais tikslais. Ryte jis turėjo pašnekesį
su spaudos atstovais St. Francis ištaigingame
viešbutyje. Po to susitiko su kiniečiu
bendruomenės delegacija pasivaikščiojimui po
“Kiniečių miestą“ San Francisco mieste.
Pasinauduodami šio įvykio proga, Kaliforni
jos Tautybių grupių Reagan-Bush rinkiminio
komiteto valdybos nariai surengė neoficialia,
privačia nusifotografavimo su viceprezidentu
sesija. Dalyvavo vienuolikos tautybių atstovai.
Atstovaujama buvo: kiniečiams, japonams,
korėjiečiams, vietnamiečiams, filipiniečiams,
armėnams, vengrams, italams, vokiečiams,
estams ir lietuviams.
Lietuviams atstovavo iš Los Angeles at
skridusi Kalifornijos lietuvių Reagan-Bush
rinkiminio komiteto pirmininkė Liucija
Mažeikienė, šiaurinės Kalifornijos vice
pirmininkė Aldona Vasaitytė-Sehgal, San Fran
cisco apskritites koordinatorė Felicija
Prekerytė-Brpwn ir viena iš Los Angeles
Lietuvių radijo valandėlės programos vedėjų—
Angelė Nelsienė.
Dideli įspūdi viceprezidentui ir jo žmonai
padarė lietuviški drabužiai ir eilės gintarinių
karolių, kuriais Aldona ir Felicija buvo
pasipuošusios. Beaiškindama apie gintaro kilmę
ir jo reikšmę lietuvių tautai, Felicija nusiėmė
gražiausia, eilę karolių, sau nuo kaklo ir užkabino
juos poniai Bush, sakydama, kad tai dovana nuo
visų, lietuvių. Barbara Bush, atrodo, labai tuo
Felicijos gestu ir brangiais gintarais
susižavėjusi. Pusė tuzino fotografų nepraleido
progos ta. įvyki tinkamai užfiksuodami. Liuci
ja Mažeikienė tuo tarpu linksmai pasikeitė
prisiminimais iš Clevelando šokių Šventės su
viceprezidentu.
Kaip anksčiau buvo minėta, ši fotogafavimosi
sesija turėjo būti labai privati, todėl nei
laikraščių korspondentai, nei televizijos atstovai
nebuvo kviesti. Tačiau vienam “San Francisco
Examiner” dienraščio korespondentui teko
netyčia prasprukti pro apsaugos pareigūnus dar
prieš viceprezidentui pasirodant. Šis
korespondentas labai domėjosi ne tik mūsų
lietuvių kostiumais ir gintarais, bet iš kur mes
esam ir kam mes atstovaujam. Tai davė pro
gos visoms keturioms lietuvėms pasisakyti, kad
jos, kaip ir daugumas po karo atvykusių l
Amerika lietuvių, stovi už Reagan-Bush
kandidatūra todėl, kad jis viešai nepripažįsta
rusų prievartos būdu Lietuvos užėmimo, todėl
kad jis stovi už galinga Amerika, todėl, kad jis
supranta, jog rusai jėga tepripažįsta. Jos
pabrėžė, kad rusai jėga užėmė Lietuva 1940
metais, po to vėl 1944 metais, kur jie tebėra
ir šiandien. Jos taip pat pastebėjo, kad mūsų ir
mūsų tėvų generacija niekados nepamirš ir
kitiems neleis pamiršti to skausmo ir kančios,
kuria ta mažytė tauta turėjo nuo sovietų
išgyventi per sovietų areštus, nekaltų žmonių
žudymus, masines deportacijas į Sibirą ir
religinę priespauda, tebesitęsiančia iki šių dienų.

Ilgai šis reporteris su lietuvėmis kalbėjosi.
Ant rytojaus išsamus ketvirtadalio puslapio il
gumo straipsnis apie šį pokalbį su Felicijos ir
Aldonos nuotraukomis buvo patalpintas antrame
puslapyje didžiausio San Francisco popietinio
dienraščio dvejose laidose. Pirmoje laidoje
“San Francisco Examiner“straipsnį su
nuotrauka įdėjo pavadinimu “Bay Area Lithua
nians join ethnics for Reagan,” antroje
laidoje—“Local Lithuanians come out for
Bush.”
Viena iš linksmesnių detalių šio susitikimo
su viceprezidentu. Kuo arčiau rinkimams
artėjant, viceprezidentas darosi vis daugiau
priverstas skaitytis si8 žodžiais, kad nebūtų
neti nkamai vėliau suprastas. Kai Aldona paprašė jo
pasirašyti ant savo dvylikametės dukros
nuotraukos, kad mergaitė galėtų savo draugams
pasigirti, jis mielai sutiko. Bet pasirašydamas
įprastu: “Love, George Bush,” jis pasitikrino,
kiek Saritai metų, kad ji, gink Dieve, nepaimtų
to parašo per daug asmeniškai.
—Aldona Sehgal
(“Draugas”—! 1-1-1984)

MIELI DOSNIOS ŠIRDIES
LIETUVIAI!
Šiuo metu BALFAS vykdo kasmetinį pinigini

vajų varge esantiems lietuviams. Jų. vardu
nuoširdžiai, prašome jus prisiminti juos
artėjančių Šv. Kalėdų proga. Sudarykime ir
jiems malonesnę gyvenimo valandėlę.

Aukas prašome įteikti bet kuriam aukų
rinkėjui: N. Butkienei, A. Bužėnaitei, J.
Dženkaičiui, H. Gorodeckui, S. Kvečui, L.
Mažeikienei, O. Mikuckienei, A. Mitkevičiui,
N. Mockuvienei, M. Naujokaičiui, A. Nelsienei, A. Nelsaitei, A. Pažiūrienei, V.
Pažiūrai, J. Rukšėnienei, M. Šimonienei, L.
Vaitaičiui, V. Velžai.

Gruodžio mėn. 9 d. parapijos salėje 12
vai. įvyks piniginio vajaus užbaigimo

PIETŪS.
Auka lOdol. Kviečiame visus dalyvauti.
Stalus užsisakyti pas p. A. Mitkevičių.
Ačiū už dėmesį!
BALFO valdyba

Linas Kojelis, Baltųjų Rūmų direktorius etninams reikalams, buvo parvykęs į Santa
Monica ir padarė lietuviams priėmimą tėvų
namuose. Jam buvo įteiktas Los Angeles
respublikonų parašytas laiškas dėl OSI įstaigos
savivaliavimo. L. Kojelis pasakė, kad OSI buvo
sukurta kongreso, kuriam ši įstaiga yra tiesiog
atsakinga. Lietuviai turėtų kreiptis dėl OSI į
savo kongresmanus, nurodant neteisingus KGB
agentų prisiųstus paliudijimus.

Š.m. spalio 2 d. Senato Komisija Užsienio

Reikalams spaudai pranešė:
“Senato Komisijos Užsienio Reikalams pir
mininkui senatoriui Charles H. Percy (R-Ill.)
paprašius, Tarptautinių Transliacijų Žinyba
neatidėliojant perkels Pabaltijo Tarnybų skyrių
iš Laisvės Radio (Radio Liberty) į Laisvos
Europos Radiją (Radio Free Europe).
Laisvos Europos Radijas transliuoja pro
gramas Rytų Europos tautoms, o Laisvės Radi
jas transliuoja tiktai į Sovietų Sąjungą. Todėl,
sako Percy, ‘Pabaltijo Tarnybų perkėlimas teis
ingai įjungia šias tarnybas į Laisvos Europos
Radiją sutinkamai su JAV politika, kuri
nepripažįsta Pabaltijo respublikų įjungimo į
Sovietų Sąjungą.’
Tarptautinių Transliacijų Žinybai vienbalsiai
patvirtinus perkėlimą, jos pirmininkas Frank
Shakespeare pranešė senatoriui Percy, kad
Žinyba buvo stipriai paveikta jo nusistatymo,

jog šis perkėlimas ‘geriau atitiks Jungtinių
Valstybių užsienio politiką.’
Percy pareiškė savo džiaugsmą, kad Žinyba
priėmė jo pasiūlymą, pridurdamas, kad
‘Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės yra saviti,
ir Jungtinių Valstybių radijo transliacijos privalo
atitikti jų laisvės ir apsisprendimo troškimams.
Pabaltijo Tarnybos priklauso Laisvos Europos
žinybai.’
Tarnybų perkėlimas reiškia, kad radijo
transliacijos Pabaltijo valstybių klausytojams
bus pristatomos pakeistu vardu—‘Laisvos
Europos Radijo Lietuvių (ar Latvių, ar Estų)
Tarnyba.’ Pabaltijo Tarnybų tarnautojams taipgi
bus prieinami stambūs Laisvos Europos radijo
tyrimų šaltiniai. Tarnybų išlaikymo biudžetas
nebus paveiktas.”
Transliacijų į okupuotą Lietuvą perkėlimas
(Laisvos Europos Radiją sėkmingai apvainikuo
ja ilgametes VLIKO pastangas atžymėti
Lietuvos valstybingumą.

Skautininkų pagerbimas
Didelę padėką reiškiu visiems pagelbėjusiems
suruošti popietį mūsų užsitarnavusiems
skautininkams pagerbti:
Tautinių Namų valdybai, ypač jos pir
mininkui ponui Jonui Petroniui už nuolatinę
dosnią, pagalbą skautams, šį kartą leidžiant
nemokamai naudotis sale. Dalyvavusiems:
Generaliniam Garbės Konsului, V.
Čekanauskui, ir Vyriausiam Skautininkui V.

Vidugiriui.
Darbščiai gelbėjusioms sesėms skautėms T.
Vilkienei, L. Jarašūnienei, S. Koronkevičienei,
D. Giedraitienei. T. Šakienei, P. Valiulienei,
J. Petronienei, J. Ruibytei, A. Sodeikaitei, A.
Dabšytei, A. Koklytei, R. Navickaitei, A.
Šiukštaitei, ir broliams skautams R. Dabšiui,

V. Dabšiui, T. Dabšiui, D. Jatuliui, A.
Gedgaudui, V. Venckui.
Ačiū jums. Be jūsų pagalbos ši popietė nebūtų
galėjusi įvykti.
v.s. fil. Mykolas Naujokaitis
Rajono vadas
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KĄ NUVEIKĖ ALTAS
Dr. K. Šidlausko pranešimas
Dr. K. Šidlauskas padarė platų pranešimą

apie Alto darbus per praeitą penkmetį. Smulkiai
nupasakojo apie gyvus ryšius su Baltaisiais
Rūmais, kongresu, Valstybės depart men tu.
Stengiamasi Lietuvos reikalus iškelti
tarptautinėse institucijose: Madrido konferen
cijoje, tam reikalui Altas į konferencijas buvo
pasiuntęs kun. J. Prunskį, pirmoj konferenci
joj dalyvavo dr. K. Šidlauskas, dr. J. Genys.
Painformavo apie Lietuvos klausimą Europos
parlamente, nušvietė įvairius kitus Alto
užmojus—pastangas išvaduoti V. Skuodį,
padarytas demaršas dėl neišleidimo iš Lietuvos
Helsinkio grupės nario dr. Finkelšteino. Pakar
totinai dėtos pastangos dėl lietuvių kalinių
išlaisvinimo. Kreiptasi į Vatikaną, kad išleistų
Šv. Kazimiero pašto ženklą kas ir buvo

Jūratė Nausėdaitė su savo vyru Andy
pusryčiauja 1 vai. ryto, po savo paskutinės tos
dienos programos.

Jūratė Nausėdaitė — Ann
Jillian ir vėl reklamuoja
lietuvius
Milijoninio tiražo amerikiečių žurnalas “The
Big Beautiful Woman” savo šventinio numerio
viršeliui papuošti pasirinko Jūratę. Žurnalas jau
turėtų pasirodyti rinkoje. Tai žurnalas uoliai
skaitomas visokio amžiaus profesionalių
moterų. Taigi Jūratės lietuviškas veidelis ir šis
tas iš jos biografijos vėl pasklis po visa
Amerika. Tikrai niekas dar mums, lietuviams,
tokios vertingos teigiamos reklamos dar nėra
davęs...
Jūratė nesenai baigė savo labai sėkminga
(viena savaitę davė programa po 2 kartus į
diena) pasirodymą viename iš didžiausių ir
šauniausių viešbučių — MGM, Las Vegas.
Kiekvienos programos metu pabrėžė, kad ji yra
lietuvaitė ir, kad jos rolė filmoje “Ellis Island”
jai buvo įdomi, kadangi jos tėvai per ta sala
įvažiavo į Amerika. Pažymėtina, kad rolė
filmoje “Ellis Island” buvo paskutinė
pasaulinio garso aktoriaus Richard Burton.
Neužilgo turėtu rinkoje pasirodyti ir Jūratės
įdainuota plokštelė, kuria įdainavo su Londono
orkestru Londone. Plokštelė jau galutinai
paruošta tik beliko pavadinima pasirinkti. Visa
tos plokštelės muzika parašyta Steve Allen.
Jūratė mielai įdainuotų lietuviška plokštelę,
jei tik turėtų užtektinai pasirinkimo. Jos vyras
Andy (kartu ir jos reikalų vedėjas) išsireiškė,
kad Jūratei tai būtų didelis dvasinis
pasitenkinimas, kad ir visai nepelningas, bet,
pagal Andy, ne piniguose laimė...

Atsiprašome....
Miela bendradarbį dail. P. Gasparonį
nuoširdžiai atsiprašome, kad nepažymėjome,
kad praeito L.A.V. numeryje, pirmajam
puslapyje visos nuotraukos buvojo padarytos.
Redakcija
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padaryta.
Altas skelbė konkursą radijo programų,
lituanistinių mokyklų auklėtinių tarpe. Premi
joms kun. J. Prunskis yra paaukojęs 4,500 dol.
Alto santykiai su diplomatiniais atstovais, su
Vliku labai geri.
Gerėja santykiai ir su Liet. Bendruomene.
Altas įstengė apjungti skirtingų pasaulėžiūrų
žmones: katalikus, socialistus, tautininkus ir
kitus ir čia visi vieningai dirba Lietuvos labui.
Kvietė išeivijoje išsimokslinusius lietuvius in
formuoti kitataučių spaudą apie priespaudą
Lietuvoje. Kvietė į Alto sudėti įeinančias
organizacijas kuo daugiau deleguoti jaunosios
kartos lietuvių į Alto valdybą.

mirė jo tėvas. Tad jaunasis Ronaldas į mokslus
turėjo veržtis paties savo jėgomis. Gimnaziją
baigė Pitsburge, vėliau baigė aeronautikos
mokyklą Tulsoje, lankė ir baigė dar keletą
mokslo šakų.
Ilgus metus jis dirbo Pomonos teisme, kaip
tvarkdarys ir raštininkas. 1970 metais baigė
Southwestern universiteto teisių fakultetą.
Netrukus buvo paskirtas Pomonos prokuroro
padėjėju. Šias pareigas jis ėjo iki buvo paskir

tas teisėju.
Naujas teisėjas yra vedęs ir turi keturis,
vaikus, iš kurių trys yra adoptuoti našlaičiai.
Ž.A.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos KRIAUČELIŪNŲ
šeima savo mirusiam sūnui ir broliui
prisiminti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS
KRIAUČELIŪNO

PREMIJA
Premijai skirti sąlygos yra tokios:

L Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dolerių
premija skiriama lietuviui jaunuoliui,
geriausiai pasireiškusiam raštais (lietuvių,
anglų, ar kita kalba(, veikla, organizaciniu
veiklumu, ar jaunimo vienetui (sambūriui,
tautinių šokių grupei, jaunimo chorui,
sporto būreliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų
bėgyje.

Lietuvis Teisėjas
2. Premijai gauti asmenis ar vienetus raštu
pasiūlo jaunimo organizacijų vadovybės,
jaunimo grupės, vyresniųjų organizacijos
ar paskiri asmenys iki kiekvięnerių metų
gruodžio 31 d. (pašto antspaudas).
3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto
tinkamumui įvertinti sudaroma Jury
komisija, kurion po vieną atstovą skiria
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo
reikalams vadovas, Pasaulio lietuvių
Jaunimo sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių
Jaunimo sąjunga, o du atstovus paskiria
Kriaučeliūnų šeima.
4. Jury komisija, aptarusi asmens ar
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria balsų
dauguma iki sekančių metų vasario 15 d.
ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl
premijos įteikimo laiko ir pobūdžio.

Prieš kelis mėnesius Pomonos miesto teismas
(Pomona Municipal Court) paskyrė teisėju
lietuvį Ronald L. Grey (Ronaldą Jakubaitį).
Ronaldas yra vienintėlis lietuvis teisėjas Kalifor
nijoje. Jis yra nuoširdus ir sąmoningas asmuo,
kuris didžiuojasi savo lietuviška kilme. Mes,
lietuviai, tikrai didžiuojamės jo sėkmė.
Naujasis teisėjas gimė Pensilvanijos valstyjoje. Jam dar nesulaukus pirmojo gimtadienio,

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi
raštu, nurodant tiksliai premijai tinkamumo
motyvus, ir siunčiami:

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO

PREMIJOS KOMISIJAI
13400 Parker Road
Lockport, IL 60441

ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent
Lėktuvų, traukinių ir laivų (cruises) rezervacijos
Amerikoje ir visame pasaulyje.

Išnuomuojami viešbučių kambariai, automobiliai ir
autobusai. Vienas paskambinimas patogiai ir
ekonomiškai sutvarkys Jūsų kelionės eigų.

Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

Aardvark Travel, Inc.
(818) 361-8666

arba namuose (818) 894-0136

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

MARGIS MATULIONIS
Advokatas

16000 Ventura Blvd., Suite 1208
Encino, CA 91436
Tel. (818) 990-8074

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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(213) 829-4757

(213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

Mūsų jaunimas linksmai šoka Tautinių Šokių šventėje, Clevelande, 1984 m.

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404

Gina pavergtų Lietuvos žmonių
laisvę
“Congressional Record” spalio 4 d. įsidėjo
kongresmano Wm. S. Broomfield (dem. Mich.)
pasiūlymo Atstovų rūmuose tekstų, kuriame
primenama religiniai suvaržymai Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje ir kituose kraštuose,
pareiškiant kongreso norų, kad JAV vyriausybė
viešai ir privačiai keltų faktų, kad Sovietų
Sąjunga ir kitos rytų bloko valstybės laužo
Helsinkio susitarime priimtus laisvės nuostatus
bei primintų pareigų gerbti tarptautinius
nuostatus žmogaus teises, pagrindines laisves.

JAV vyriausybė skatinama tų priminti Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijose,
Juntinėse Tautose ir kituose tarptautiniuose
pasitarimuose.
(ALTO Info)

Amerikos Balsas Laisvosios Europos
radijo programose
Ypatingomis sen. Charles H. Percy ir kitų
pastangomis pavyko pasiekti, kad Amerikos
Balsas perkeltas iš Radio Liberty į Radio Free
Europe ir čia turės geresnes sųlygas savo dar
bui išvystyti.

***************4***4**44***4*
MARCELLA AUGUS

14659 Limedale Street
Panorama City, Ca 91402

RŪTA,* INC.
INVESTAVIMO BENDROVĖ
2472 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Phone (213) 8ŽŠ-f525
Valdybų: E^Jarašūnąs. A. Markevičius.
R. Nelsas, E. Herzog
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
Kalifornijos Lietuvių Kredito Sąjunga

President

Crown Escrow Corporation

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Phone (213)828-7095

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
Tel.: 413-3370
HOLLYWOOD

LOS FELIZ

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blv., Los Angeles, Ca. 90046

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė

tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po T vai. vakaro).

5126 Hollywood Blv., Los Angeles, C A 90027

Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntimus, taip pat sudaro
iškvietimo dokumentus.
Lėlya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų, suknelių,
sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų, bliuskučių.
“Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir kitko.
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais —
uždaryta.

Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Duona — German and Lithuanian Bakery

Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms
Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm.-uždaryta.
Tel.

663-4747
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KĄ KITI RAŠO
V.F.W. prieš
OSI veiksmus
l savo konvenciją Chicagoje suvažiavę
užjūrio karuose dalyvavę amerikiečiai,
veteranai, sutrumpintai angliškai vadinami
VFW, priėmė rezoliuciją prieš Amerikos
piliečiu inkriminavimą, naudojantis Sovietu
slaptosios policijos informacijomis. Ta įdomi
ir svarbi rezoliucija pasidarė plačiau žinoma,
kai ją spalio 8 d. paskelbė laikraštis “The
Spotlight.” Rezoliuciją pasiūlė James P. Mac
Donald iš Seneca, N.Y., užjūrio karu veteranų
2940 posto narys. Iš pavardės galma spėti, kad
jis airių kilmės. Rezoliucijos turinys
reikšmingas ir stiprus.
Kadangi KGB yra žinoma espionažo instituci
ja, sudaryta aiškiu tikslu skleisti dezinformaciją
ir ardymo darbą kituose kraštuose; kadangi
KGB yra garsi savo neteisingumais tarp
tautiniuose veiksmuose, dabar KGB teikia dėl
OSI sufabrikuotus įrašus ir parūpina vadinamus
liudininkus ir “aukas” prieš pabėgėlius, kurie
yra gavę Amerikos pilietybe, nors tie įvykiai
buvę maždaug prieš 40 metų. Varginimai ir
persekiojamai Amerikos piliečiu, vykdomi OSI,
naudojant Rusijos (Sovietų) “įrodymus,” yra
tokie sunkūs, kad jau bent du buvusieji
pabėgėliai yra nusižudę, o ir kai kurie kiti
grasina geriau nusižudyti negu būti depor
tuotiems į Rusiją (Sovietu) ar Izraelį, kuris II
pasaulinio karo metu net nebuvo nepriklausoma
valstybė.
Todėl tebūnie nutarta, kad užjūrio karų
veteranai prašo prezidentą Reaganą, kad būtų
neatidėliojant pilnai ištirti Specialių investigacijų
įstaigos darbai, siekiant nustatyti, ar nebuvo
pažeistos kurio nors asmens pilietinės teisės ir
ar visose instancijose yra laikomasi pilno
įstatymu proceso, kas liečia jų nužiūrėtus, investiguojamus ar federalinių teismų teisiamus
visus asmenis,—ar čia nėra kokių nors
pažeidimų JAV imigracijos ir įsipilietinimo
statutų.
Tebūnie toliau nuspręsta, kad JAV senatas
yra prašomas, naudojant reikiamus šaltinius,
tuojau pradėti atvirą investigaciją visų OSI
darbu, apimant visus tos įstaigos veiksmus JAVse ir kituose kraštuose, atliekant taip, kad JAV
žmones galėltųbūti pilnai informuoti apie OSI
ir galėtų nuspręsti, ar toks jos darbas gerai
pasitarnauja JAV saugumo interesams.
Rezoliucija labai stipri. Ypač yra reikšminga,
kad priimta tokios stiprios ’ ir įtakingos
organizacijos, kaip užjūrio karo veteranų
sąjungos, kuri turi sava padalinius visuose
Amerikos miestuose, kuri pasižymi savo
patriotiniu nusistatymu, kurios balsas svarus ir
negali būti praleistas negirdomis nei JAV
vyriausybės, nei visuomenės. Gerai, kad im
ama plačiau suprasti neteisybes ir pavojus, kurie
susidaro Amerikos teisingumo įstaigai ben
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dradarbiaujant su KGB, semiant žinias iš jų
parūpintų šaltinių, kurie, kaip ir veteranai
pažymi, yra žinomi savo dezinfromacija,
duomenų fabrikavimu.
Tos bylos yra labai sunkios paliestiesiems.
Gresia prarasti visas santaupas ir savo pastogę
ir išgyventi kėslus prieš juos, siekiant juos
ištremti į kraštus, kur jų laukia mirtis ar ilgas
kalėjimas.
Ši veteranų rezoliucija ryškiai įrodo, kad
patriotiški amerikiečiai nėra abejingi šiame
reikale, jeigu tik atsiranda, kas juos užveda ant
kelio ir išjudina. Tą reikia imti dėmesin, ypač
patiriant apie OSI linkimą apkaltinti net tuos,
kurie vokiečių okupacijos metu ėjo kokias nors
pareigas ar net turėjo telefoną . . . Grėsmė
apima plačius mūsiškių ir mūsų kaimynų
sluoksnius ir reikia sukrusti.
Mes turime lietuvių JAV veteranų postų. Jie
galėtų priimti panašias rezoliucijas ir siųsti
prezidentui ir Teisingumo departmentui, Yra
lietuvų, kurie priklauso amerikiečių veteranų
postams. Jie gali šį reikalą iškelti ir priimti
atitinkamą rezoliuciją. Pagaliau daugelis
lietuvių dalyvauja įvairiose kitose amerikiečių
organizacijose. Čia irgi yra galimybė pravesti

individualių studijų uždavinys California State
University.
Paklausus, ar jau senai domisi daile, ji
pasisakė, kad jau būdama 4 m. amžiaus nutarė,
kad studijuos meną, nes jau lipdė gyvuliukus.
Šalia meninių gabumų (priklauso ir “Spin

dulio” šokėjų grupei, yra jos mokytojapadėjėja), turi gabumų matematikoje ir moksle.
Pastebėjusi, kad gražiausi rūbai buvo dail. A.
Tamošaitienės išausti, išklausiusi stovykloje
dail. A. Tamošaičio paskaitą apie lietuvių
liaudies rūbus — susidomėjo. Ir taip prasidėjo
rimtos studijos. Ji dalyvavo Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso parodose, dalyvavo Vil
tojoje Tautinių Šokių Šventėje ir iš ten atvyko
pas A. ir A. Tamošaičius. Išbuvo kursuose šią
vasarą 6 savaites.
Ji taip pamilo mūsų liaudies meną, kad jai
darosi baisu, kad jis neišnyktų, nes tokių, kurie
austų ir kitiems, o ne tik savo šeimai, yra mažai.
Ji taip pat galvoja, kad labai yra svarbu kuo
daugiau propaguoti mūsų liaudies grožį ir
kitataučių tarpe.
(Nepr. Lietuva)

PADĖKA

panašų nutarimą ir siųsti atitinkamą raštą,
prezidentui. Svarbiausi reikalavimai turėtų būti,
kad OSI įstaiga liautųsi bendradarbiavusi su
KGB,
so
sovietinėmis
įstaigomis,
pasižyminčiomis apgaule, ypač jų slaptos polici
jos veikime. Svarbu būtų kelti reikalavimą, kad
kaltinamiesiems pati valstybė parūpintų
gynybos advokatus, kaip tokią teisę turi įvairūs
kriminaliniai nusikaltėliai.
Momentas svarbus. Ir platesnių sluoksnių
įsijungimas į šį reikalą, ypač dar ir įtraukiant
pačius amerikiečius, būtų labai reikalingas.
—Juoz- Pr.
(DRAUGAS, 11-16-84)

Baltijo valstybių atstovų pasitarimas
ir
pasimatymas
Valstybės
Departamente.
Š. m. rugsėjo mėn. 12 d. Vašingtone buvo
susirinkę Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai:
S. A. Bačkis, A. Dinbergs ir E. Jackson,
atvykęs iš New Yorko.
Jie pasitarė aktualiaisiais klausimais,
paminėjo 50 metų sukaktį Pabaltijo Santarvės
sukakties, pasirašytos 1934. 9. 12 d. Ženevoje.

Rūpindamiesi aktualiaisiais Pabaltiečiams
reikalais jie tą pačią dieną lankėsi Valstybės
Departamente, kur juos priėmė Mark Palmer,
Valstybės Sekretoriaus padėjėjo pavaduotojas
Europos reikalams, su kuriuo kartu buvo Dale
Herspring, Rytų Europos skyriaus direktoriaus
pavaduotojas, John W. Zerolis, Baltijos
skyriaus vedėjas, Miss Mary B. West ir Ken
Hillar.

Angele Mačiulytė 1982 m. baigė Los Angeles
Pierce kolegiją; studijuoja tekstilės dailę
California State University. Visur, kur tik
stovyklaudavo - dėstydavd dailę. Ji žavisi spalvų
įvairumu ir subtilumu, stilizavimo galimybėmis.
Stebina ir žavi ją ir kitas, bestudijuojančias
audimą, kad kiekviena Lietuvos liaudies audėja
kūrė savo raštus, ir vis tiek išliko lietuviškai
originalūs. Lietuviškieji audiniai būtų jos

GRAŽINA RAIBIENĖ
L.A.D.S. ilgametė valdybos kasininkė
Kiekvienas parengimas pareikalauja darbo ir
rūpesčio. Ruošiant vaidinimą reikia ypatingai
daug pasiruošimo ir pasiaukojimo, ne tik
aktoriams, režisieriui, bet ir technikiniams
talkininkams—padėjėjams. Šie žmonės įdeda
daug savo brangaus laiko ir pasišventimo, nors
jie dažnai lieka užkulisyje ir nepaminėti.
Todėl, širdingai dėkoju valdybos nariams: S.
Matui, A. Prišmantienei, o ypatingai G. Raibienei, kuri yra netik ilgametė mūsų kasininkė,
bet ir sekretorė, bei nuolatinis sambūrio ramstis.
“Onos veido” pastatyme įvairų reikalų našta
krito ant jos pečių.
Dėkoju visiems talkininkams: V. Giliui, Č.

Vilčinskui, A. ir A. Raulinaičiams, A. Kiškiui,
J. ir I. Raulinaičiams ir J. Raibiui. P. Kiškiui
už vaidinimo nufilmavimą ir visiems kitiems
prisidėjusiems prie vaidinimo pasisekimo.
Ypatinga padėka priklauso gerbiamam
klebonui mus visada remiančiam, visoms
mieloms ponioms paruošusioms vaišes po
vaidinimo, o taip pat ir visiems spaudos
atstovams garsinusiems mūsų vaidinimą.
VINCAS DOVYDAITIS
Los Angeles Dramos
sambūrio pirmininkas
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AMBO CONSTRUCTION
COMPANY
Builders and Contractors

A. BLAKIS, D.D.S.

Advokatai

Dantistas (Latvių kilmės)

ALEX & BRINKIS
Attorneys at Law

attorney, JACK ALEX
attorney, NIDA BRINKIS
1500 West Covina Parkway, Suite 103
West Covina, CA 91790
(818) 337-0777 or (818) 962-6644

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 701
Los Angeles CA 90028
Tel.: (213) 446-4433

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-46I3 by appoinment

Lietuviai dantistai

(213) 664-2688

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Tel.: 660-1205

State License No. 441216

BRANCH OFFICE

710 Wilshire Blvd., Suite 505
Santa Monica, Ca 90401
Tel.: (213) 395-2231

M&R AMERICANA

President

Insurance Service, Inc.

CROWN ESCROW
CORPORATION

All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029

453-1735

828-7525

Anthony F. Skirius

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
413-3370

Gydytojai

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2919

Įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

Fotografai

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY
Sav. Wally ir Danutė Balchai
11985 East Firestone
Norwalk, CA
Tel.; (213) 864-2063

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 116
Fountain Valley, CA 92708
(Corner Warner & Euclid)

Tel.: 1 (714)968-5525

General Contractor

ROMAS REMODELING
Plumbing - Electrical - Carpentry
Cement Work - Construction
Remodeling - Repairs

ROMUALDAS VAZNELIS
Experienced

3803 Evans Street
Los Angeles, CA 90027
Phone (213)664-7163

Nuosavybių pardavėjai
ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404
Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

Insurance Agent

PAUL NEFAS
CONSTRUCTION
New Construction - Kitchens
Bathrooms - Remodels

MARCELLA AUGUS

A. “Mark” MARKEVIČIUS

403 Twelfth Street
Santa Monica, CA 90402
Tel.: (213) 395-8746

Rolandas Giedraitis, D.D.S.
Danutė Giedraitis, D.M.D.
Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S

Escrow Kompanijos

Apdrauda

CHARLES DARGIS, President

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercial
Exchanges
Personalized Service With a Smile

(213) 731 -7369

Office 666-8895

Rasa Banys Prasčiunas
Realtor

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.
& JORGE HOYOS, M.D.

CENTURY 21

Medical Offices

Woodland Hills, CA
(818) 883-1723
Res.: 704-5095

2642 Pasadena Avenue
Los Angeles, CA 90049
Phone: 222 0211

General Contractors

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION

Sav. ALOYZAS PEČIULIS
814 5th Street, #8
Santa Monica, CA 90403
Phone: 394-2242

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30-1:00 p.p

Programų koordinatorius

HENRIKAS BAJALIS
207 N. Windsor Blvd.
Los Angeles, C A 90004
Tel.: (213) 467-6467

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE-7

PARENGIMŲ

KALENDORIUS
Gruodžio 1 d.—
Šešt., 7:30 val.vak. Literatūros vakaras, šv.
Kazimiero parapijos salėje.
Gruodžio 2 d.—
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, Los
Angeles skyriaus 35 metų veiklos minėjimaspietūs, 12:30 p.p. Tautiniuose Namuose.
Gruodžio 9 d.—
Balfo balius šv. Kazimiero parapijos salėje.
Gruodžio 16 d.—
Saulių kuopos rengiamos kūčios, šv.
Kazimiero par. apatinėje salėje.
Gruodžio 31 d.—
Santa Monikos Liet, klubo Nauju Metų
sutikimas, pirm A. Markevičiaus patalpose,
755—21st St., Santa Monica, CA.
Gruodžio 31 d.—
Lietuvių Bendruomenės Naujų Metų sutikimo
balius, šv. Kazimiero parapijos salėje.

L.D. KOMPIUTERIO FONDUI
Gautos aukos :

Skautų-skaučių ir
jų tėvų dėmesiui
S.m. gruodžio mėn. 2 d., sekmadienį,
viršutinėje parapijos salėje yra ruošiama Ramio
jo Vandenyno Rajono skautu metinė šventė.
10 v. ryto uniformuoti skautai ir skautės
renkasi mokyklos kieme vėliavos pakėlimui ir
po to dalyvauja bažnyčioje pamaldose.
12:15 v. iškilminga rajono sueiga, kurioje
skaučių ir skautų dalyvavimas būtinas. Tėvai,
rėmėjai ir svečiai maloniai kviečiami gausiai at
silankyti ir pabendrauti su skautišku jaunimu.
—Rajono Vadija

Poetas Bernardas Brazdžionis, “Lietuvių
Dienų’’ žurnalo redakcijos kolektyvos narys,
buvo nuvykęs į Chicagą, kur lapkričio 16 d.
Jaunimo centro kavinėje dalyvavo Vytės
Nemunėlio knygos “Mažųjų pasaulis’’
pristatyme. Programoje B. Brazdžionis skaitė
savo kūryba, rašytoja Danutė Bindokienė
kalbėjo apie poetą B. Brazdžionį-Vytę
Nemunėlį.
Meninę dalį pildė Andrius, Darius ir Rima
Polikaičiai, padainuodami dainas, kurias poeto
žodžiams parašė Darius Polkaitis. V.
Nemunėlio eilėraščius deklamavo Z.
Dubauskaitė, Audrutė Gaižūnaitč ir Andrius
Gaižiūnas.

Po 500 dol—

Leonardas Baltušis.
* Po 200 dol.

Rūta ir Petras Sakai, G. ir M. Gliaudžiai.

Po 100 dol.—
Domas Vailokaitis, Vytautas Bacevičius,
Albinas Markevičius, Stasys Damulis, August
Underhill, Miltonas Starkus, Teodora
Draseikaite-Urnežienė, J. Mulokienė, B. ir
J.Dženkaičiai.
Po 50 dol.-Vladas Šimoliūnas.

Po 30 dol.
Dr. B. Apshaga, (Charlestown, R.L)
Po 25 dol.—
Feliksas Masaitis, Mrs. E. Barkus (Omaha,
Nebraska), Vladas Pažiūra, Elzbieta Kardelienė'
(Montreal, Canada),Vincas Klova.
Po 20 dol.—
Anatolijus Milunas (Chicago), Zenonas
Milunas, Vladas Gilys, Algirdas Gustaitis,
Dalila, Balys Mackialos (Florida) ir Peter Ber
notą (Waterbury, CT.).
Po 10 dol.—
Mykolas Strupes, Juozas Bričkus, Pusvaškis,
S. (Canada).
Visiems aukotojams esame labai .dėkingi.
L.D. ir L.A.V. leidėjai

Lapkričio 11d. Tautiniuose Namuose buvo
atžymėti ir pagerbti ilgamečiai skautų veikėjai:
V. Barmienė, V. Pažiūra. V. Sviderskas ir V.
Varnas. Visiems buvo įteiktos dovanos.
Programa pravedė Tadas Dabšys.

8—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

L.A. ORGANIZACIJŲ
PASITARIMAS
Lapkričio 17 d. ALT-o valdyba sušaukė
lietuvių organizacijų posėdį Vasario 16-tos
minėjimo reikalu. Posėdyje dalyvavo ir
Bendromenės ir Tautos Fondo atstovai. Buvo
nutarta kitais metis Vasario 16-tos minėjimą
padaryti vasario mėn. 17 d. Marshall mokyklos
salėje.
Principinio kalbėtoju yra pakviestas Lietuvos
atstovas Vatikane Stasys Lozoraitis, Jr.
Meninę programos dalį ruošia muzikas A.
Jurgutis. Choras ir solistai atliks operetės
dainas.

Mykolas Naujokaitis apsiėmė būti L.A.
Tautos Fondo skyriaus pirmininkas, nes dr.
Raulinaitienė“ sveikatos sumetimais išvyko
gyventi į Palm Springs.

Petras Domkus, kuris yra perėmęs iš Vac.
Prižginto, vesti šv. Kazimieo parapijos kioską,
staiga susirgo.
Linkime Petrui greitai pasveikti.

Los Angeles Dramos sambūris, po sėkmingo
“Onos Veidas’’ pastatymo Los Angclyje,
išvyko į Chicagą, kur vaidins lapkričio 22 ir
23 d. Jaunimo Centro salėje.
Petrui Sakui, Kaiser ligoninėje buvo
padaryta vidurių operacija. Linkime Petrui
greitai pasveikti.
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užgeso Jadvyga Chmieliauskienė sulaukusi 82
m. amžiaus. Rožančius buvo atkalbėtas šv.
Kazimiero bažnyčioje kun. dr. V. Baltuškos an
tradienio vakare, o lapkričio 6 d. trečiadienio
rytą, kun. V. Bartuškai atlaikius gedulingas
mišias, kurių metu solo giedojo solistė Janina
Čekanauskienė, v elionė buvo nulydėta į Kal
varijos kapines, kur prieš keliolika metų
palaidotas ir jos a.a. vyras buvęs Lietuvos
kariuomenės pulkininkas Jonas Chmieliauskas.
A. a. J. Chmieliauskienė paliko didžiai
nuliūdusią dukrą Ireną Bužėnienę su vyru
Ramūnu ir dviem anūkėm Iloną su vyru ir
Audronę ir anūką Joną, jie visi gyvena Los
Angelese. Velionės mirusio sūnaus našlė su 3
vaikais gyvena Lenkijoje.
Irena Bužėnienė neteko ne tik nepaprastai
geros motinos, bet ir tikrai artimos draugės.
Velionė buvo nepaprastai švelni, kukli, visiškai
atsidavusi savo šeimai, ypač anūkams, kuriuos
ji padėjo išauginti tikrais patriotais lietuviais,
aukštos moralės jaunuoliais. Tai buvo idealios
motinos ir moters pavyzdys.
Irena ir jos liūdinti šeima, šioje skausmo
valandoje turėtų pasiguosti nors ta mintimi, kad
turėjo tokią motiną, kokių sunku rasti, kad
Dievas jiems taip ilgai leido josios globa ir
švelnumu džiaugtis.
Visai mielai Bužėnų šeimai reiškiame
nuoširdžiausią užuojautą.
Albert G. Klimas, L.D. žurnalo skaitytojas,
mirė lapkričio mėn. viduryje. Jis buvo išvežtas
laidojimui į New Yorką, kur jo mamytė prieš
metus buvo palaidota.

Edvardo Sišo mamytė Ona Šišienė š.m.
spalio 3 d. mirė Lietuvoje. Gyveno Kaune.
Reiškiame gilią užuojautą Edvardui, netekusiam
mylimos mamytės.
Vincas Kazokas, Australijos lietuvių
laikraščio “Mūsų Pastogė“, mirė spalio 30 d.,
nuo širdies smūgio.
Jis buvo gimęs 1919 m. sausio 15 d. Mėčiūnų
km., Kapčiamiesčio vis., Seinų apskrityje.
Mokėsi Lazdijų gimnazijoje ir Pedagoginiam
Institute Vilniuje.
V. Kazokas yra išleidęs keletą knygų: “Sapnų
pėdomis,“ išvertė Dostojevskio “Didysis In
kvizitorius“ ir daug kitų.
V. Kazokas buvo veiklus Sidnėjaus
bendruomenėje, geras paskaitininkas ir gabus
redaktorius. V. K. buvo iškilmingai palaidotas
lapkričio 3 d. kapinų krematoriume.

A. a. Jono Mockaus atminčiai
papildomos aukos Tautos Fondui:
Korp! NeoLituania—75 dol.
Vyt.Aleksandrūnas, O. ir P.
Dovydaičiai, E. Balceris po25 dol.
Br. Stančikas - 20 dol.

